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Biti misijonar pomeni
zaupati v moč molitve

ter živeti in delati v
zaupanju v Božjo pomoč,
da bi zavladal mir v srcih

ljudi in na vsem svetu!

OtrOci  v  EtiOpiji



Beseda urednika
J O Ž E  K O P E I N I G

Vedno bolj
sem prepričan,
da so naše
misijonarke
in so naši
misijonarji
glasniki miru.

Assisi 
je tam,
kjer si Ti!

“
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P apež Frančišek je pri srečanju verskih
voditeljev v Assisiju pozval katoličane,
kristjane in vse ljudi, da naj molimo za

mir v svetu, med narodi, med ljudmi različnih
kulturnih tradicij in verstev. Opozoril je, da se
nobeno nasilje, nobena krivica, ki se dela dru-
gim, ne sme sklicevati na vero. Bog je Oče vseh
ljudi in nihče ni izvzet iz Njegove ljubezni.

Le ljudje, ki jim za Boga ni mar in ki si sproti
ustvarjajo svoje bogove, kot so slast po oblasti
in mamonu, ko zasužnjujejo ne samo posa -
meznike, temveč tudi cele države, izkoriščajo
vero za svoje podle in sebične namene.

Velik greh današnjega časa je izkoriščanje
zemskih dobrin zgolj za lastno bogatenje brez
socialnega čuta ali pravičnosti za velik del
človeštva, ki ga tepe bridka usoda podhra-
njenosti, različnih bolezni, brezposelnosti in
brezizglednosti za pravičnejši in boljši jutri.
Koliko izdajajo države za uničujoče orožje in
koliko namenjajo za pomoč deželam v raz-
voju? 

Več kot 65 milijonov ljudi je na begu, v lastnih
deželah ali kakor doživljamo v teh letih, na
begu največ pred vojnimi spopadi in pregan-
janju. Doživljamo tudi najkrutejše pregan-
janje kristjanov na Vzhodu in v Afriki. 

A kaj bo spremenil papežev poziv v Assisiju?
Bodo naše molitve ustavile vojne; bodo
dvignjene roke zadržale bombne strele, bodo
spremenile kamne sovraštva in brezbrižnosti v
prepotrebni kruh za toliko lačnih na telesu in

duši, ali bodo naše molitve izostrile antene
resničnega človekoljubja, ali bodo naše mo-
litve izzvenele v razočaranju nad svetom,
ki hoče s silo ustvariti novi svetovni red? 

Ali še verujemo v moč molitve ali samo v
politiko moči in orožja?

Frančišek Asiški je romal k muslimanskemu
sultanu, da bi mu na miren in prijazen način
razložil Jezusov program, ki ga želi uresničiti
po dobrih ljudeh. Sultan je bil menda zelo
prevzet,  ker je v Frančišku zaslutil božjega
duha in vzkliknil: »Več takih mož in svet bi
živel v bratstvu in ne v sovraštvu.« 

Pred več ko 800 leti se je začela v Assisiju
»evolucija miru« z molitvijo za mir, ki ga svet
ne more dati. S papežem Frančiškom zau-
pajmo tudi mi v molitev, ki je vir največje sile,
da se ne bomo borili za mir, temveč živeli v
miru sami in ga tako tudi utrjevali v svetu. 

Vedno bolj sem prepričan, da so naše misijo-
narke in so naši misijonarji glasniki miru, so
nesebični in prepričljivi samarijani vseh, ki so
omagali na svojih življenjskih poteh ali ki so
padli med današnje razbojnike, ki jih oropajo
človekovega dostojanstva. 

Biti misijonar pomeni zaupati v moč molitve
ter živeti in delati v zaupanju v Božjo pomoč,
da bi zavladal mir v srcih ljudi in v vsem
svetu! Takšni misijonarji naj bi bili tudi mi!
Assisi je tam, kjer tudi mi živimo in ustvar-
jamo mir! 

Jože Kopeinig

Pesmi imajo moč, da razvedrijo človeka, mu dajo
pogum in upanje. Prav takšne so bile tudi pesmi Klape
Marof in tamburašev, ki so zazvenele v nedeljo,

11. septembra, na vrtu Mohorjeve. Zbrane sta pozdravila Hanzej Rosenzopf in prostovoljka pri
Iniciativ Angola Mihaela Marijanović. Zbran denar so namenili za malico otrok v šoli v Angoli.

Pesmi upanja 



MIVA-Avstrija se želi zahvaliti žup-
nijam za izredno zavzeto podporo
Krištofove nedelje in akcije »kolesa
za katehiste.« Tokrat so predsta-
vitve in blagoslovitve MIVA-avto-

mobilov in tudi drugih avtomobi-
lov potekale v soboto, 24. septem-
bra, v Tinjah in v nedeljo, 25.
septembra, v Grabštajnu, v Globas-
nici in v Pokrčah. 

Blagoslovi MIVA vozil

KoRošKA PRIloGA

S filmsko družbo ARTIS sem bil v juniju
na severu Etiopije, področje Afar, kjer je
zaradi suše poginila vsa živina. Dru -
žinam v odročnih vaseh salezijanci pri-
peljejo z avtom to, kar najbolj potre -
bujejo – vodo, mleko v prahu in riž. Oče
devetih otrok se je zahvaljeval, da imajo
zaradi naše pomoči njegovi otroci in
prebivalci te pokrajine vsak dan obrok
hrane. Še posebno so ogroženi otroci.
Ker pa zaradi suše ljudi še vedno pesti
lakota, vas salezijanci prosimo, da
pomagate lajšati lakoto. Svoje darove
lahko pošljete na Misijonsko pisarno
v Celovcu  ali pa pišete e-mail pošto:
andolsek@gmx.at

V Misijonski pisarni lahko odprete trajni
nalog na naslov: za lačne v Etiopiji!

Za vsak dar, ki bo lajšal lakoto v salezi-
janskem misijonu v Etiopiji, se Vam
prisrčno zahvaljujem.
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Pri blagoslovni molitvi prosimo: »Kot izraz hvaležnosti za srečno pre-
vožene kilometre Ti darujemo ta misijonska vozila, ki naj pomagajo misi-
jonarjem po svetu, da bodo lažje in uspešneje ljudem na vseh celinah sveta
oznanjali Tvojo blagovest ljubezni, usmiljenja in dobrote.«

Vozili sta namenjeni za Tanzanijo in Angolo.

Tinjski župnik Marko Jernej, rektor Jože Ko-
peinig, vodja MIVE Avstrija Christine Par-
zer, asistentka MIVE Avstrija Birgit Gruber. 

Blagoslov v Globasnici.

Blagoslov v Pokrčah.

PIšE
JožE AndolšEK

Kruh za lačne
v Etiopiji

Z Don boskom
v misijone
(Salezijansko misijonsko prostovoljstvo)
Angola, Mozambik, Etiopija,
Kolumbija, Indija - 
priložnost tudi zate?

informativno srečanje:
16. 10. 2016 ob 17. uri
na Rakovniku (SMP),
prijave za prostovoljstvo
do 31. 10. 2016 
na office@angola.at.
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KoRošKA PRIloGA

Po posredovanju prijateljice sem prišla
v stik z Jožetom Andolškom, ki je urejal
vse nadaljnje stike z lokalnimi salezi-
janci.

Čeprav sem si sprva zelo želela delati v
sirotišnici, sem na prošnjo Jožeta spre-
jela drugačno poslanstvo. Tako sem
sredi februarja odpotovala na nov in
neznan kontinent z namenom, da bi v
tamkajšnjih šolah in programih, ki jih
vodijo salezijanci, učila in predavala te-
matike o teologiji telesa, o odnosih, o
dostojanstvu moškega in ženske, o po-
menu odraščanja, o spolnosti in lažeh
kontracepcije. 

Nikoli ne bom pozabila prvega jutran-
jega pogleda na Afriko pod seboj! Pov-
sem novo, razgibano, tako zelo
drugačno od Evrope. Ne bom pozabila
tistih občutkov, ko sem prvič stopila na
afriška tla, ne da bi točno vedela, kam in
h komu sem prišla. Le zaupala sem, da
bo Bog zame poskrbel na vsakem ko-
raku. In tako je tudi bilo.

Rada priznam, da so to zame bile eno-
mesečne duhovne vaje, kjer me je Božja
beseda, ki sem jo prebirala v Svetem
pismu, že čez nekaj minut dobesedno
čakala na ulici – v očeh otroka, v po-
gledu brata, v velikem belem nasmehu,
v obisku globokih in posebnih ljudi, v
dežju in pripekanju sonca, najbolj pa v
zapuščenih otrocih, ki so zaradi bolezni
imeli povsem zveriženo in popačeno
telo. Vendar sem prav tam, ko se mi je
negibno ležeč otrok, ki nima resnično
ničesar, na široko nasmehnil in od ve-
selja vzkliknil, srečala Boga, tistega, ki

te gleda z velikimi črnimi očmi. In čaka
…

Lepa je bila tudi izkušnja poučevanja,
tako med mladimi, ki se pripravljajo  za
vstop v salezijansko družbo, kakor tudi
učencev in dijakov po šolah. Lepo je vi-
deti, da tudi tukaj mladi sanjajo in hre-
penijo, upajo in se bojijo in vendar

takrat, ko spregovoriš o njihovem dos-
tojanstvu in lepoti, tiste velike oči še
bolj zažarijo in tisti beli nasmeh še bolj
zasije. Le upamo in molimo pa lahko, da
bo nova generacija toliko pogumna, da
bo uspela preseči slabosti in rane, ki jih
množično povzroča sedanja, odrasla ge-
neracija z alkoholom, prostitucijo, zas-
vojenostjo in prevarami. V mladih je
prihodnost in je pogum!

Zadnji teden svojega bivanja smo se od-
pravili še proti jugu Etiopije, kjer sem
lahko okusila tudi del tiste prave
»afriške« pokrajine in vročine, tiste
igrive vaške otroke, lačne in žejne ne
samo resnične hrane in vode, ampak
tudi pozornosti, nežnosti in spošto-
vanja. Otroke, ki nimajo veliko, a kljub
temu hodijo z nasmehom in pogumom. 

Naj na koncu zaključim še s prijetnim
okusom, ki mi ostaja po obisku salezi-
jancev. V času svojega bivanja tam sem
vedno živela, jedla in molila skupaj z
njimi, zato so se spletle posebne vezi in
celo prijateljstva. Še danes prejemam
kar nekaj pošte, kjer mi govorijo o tem,
kaj se dogaja, kako jim je, kakšne so
spremembe … 

Naj bo teh nekaj vtisov dovolj za to, da
se še kdo opogumi, zapusti svojo deželo
udobja in se odpravi tja, kjer te naučijo,
da šteje človek, da ura ni pomembna,
pomemben je namreč le obraz, ki je
pred teboj in te gleda z velikimi črnimi
očmi in širokim belim nasmehom pre-
pričan, da boš prav tak nasmeh vrnil
tudi ti. 

Etiopija –
dežela 
velikih črnih
oči in belih
nasmehov

PIšE
AnJA KASTElIc

Tako bi opisala Etiopijo po enomesečni izkušnji med tamkajšnjimi ljudmi. Kaj me je nagnilo, da
bi šla, še sama točno ne vem, vem pa, da so se v meni stvari vedno bolj sestavljale in vedno bolj
sem vedela, da moram iti, ker me tam čaka pomembna izkušnja. In tako je tudi bilo. 



hvaležni smo vsem
dobrotnikom, ki

podpirate misijonske
bogoslovce in sestre. 
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MISIJonSKI MolITVEnI
nAMEnI

noVEMBER
2016.....

dEcEMBER
2016.....

Da bi duhovniki in laiki v
župnijah sodelovali pri delu
v službi skupnosti in ne
popuščali skušnjavi
brezvoljnosti.

oKToBER
2016.....

Da bi svetovni dan misijonov
v vseh krščanskih občestvih
poživil evangeljsko veselje in
zavest odgovornosti za
njegovo oznanjevanje.

Da bi evropski narodi
ponovno odkrili lepoto,
dobroto in resnico
evangelija, ki v življenje
prinaša veselje in upanje.

Misijonske darove za mašne intencije, za mi-
sijonske bogoslovce, za cerkve v Zambiji in
Malaviju, za Koroško vas na Madagaskarju,
za kolesa v Afriki … lahko oddate v naši mi-
sijonski pisarni v Celovcu. Če želite, vam po-
šljemo vplačilnice. 

Naš misijonski konto je odprt pri Zvezi
Bank Klagenfurt/Celovec, bančna številka:
39100, številka konta: 56.747. Za nakazilo iz
tujine uporabite IBAN: AT10 3910 0000 0005
6747, BIC: VSGKAT2K

Za bogoslovce: N. N. iz Podjune 1.400,-, ž. Ho-
diše 150,-, E. W. 150,-, Neimenovana 600,-, ž.
Šmarjeta ŽRV 300,-, Neimenovana iz fare Št.
Vid 100,-, N. N. – Ožbolt 2.700,-, Mož iz Sel
900,-, B. M. 200,-, Moško gibanje Brnca 400,-,
ž. Lipa 508,-, Neimenovana žena iz Klanč
2.700,-, ž. Št. Ilj 50,-, Slovenski verniki iz Bo-
rovelj 135,5,-, Neimenovani 600,-

Za misijone: L. V. 50,-, N. N., Kotmara vas
400,-, ž. Št. Jakob 200,-, N. N., Augsburg 100,-,
M. K. 1.000,-, C. K. 50,-, N. N., Št. Jakob 100,-,
N. N., Št. Primož 100,-, N. N., Velikovec 50,-

Za sv. maše: Ž. Radiše 234,-, ž. Mohliče 70,-,
ž. Galicija 350,-, ž. Ruda 252,-, ž. Grebinjski
klošter 441,-, ž. Vogrče 589,-, ž. Št. Lenart pri
sedmih studencih 279,-, ž. Pliberk 180,-, P. L.,
Galicija 40,-, ž. Grabštanj 670,-, ž. Št. Janž
135,-, ž. Sveče 135,-

Za Madagaskar – Pedro Opeka: J. T. 150,-, M.
R., Tuce 50,-, N. N. 1.000,-, C. K. 100,-

Za cerkev sv. Jožefa v Punalurju v Indiji:
N. N., Šmihel 1.000,-, P. J. 50,-, J. G. 5,-, N. J.
70,-, P. J. in R. 100,-, J. F. 20,-, ž. Berg 300,-, J.
M. 200,-, J. A. 50,-, S. J. 15,-, W. J. 500,-, H. J.
100,-, J. S. 50,-, F. J. 50,-, E. L. 100,-, J. L. 50,-, S.
J. 40-, J. H. 50,-, F-J. S. 100,-, J. S. 10,-, J. P.
100,-, J. L. 50,-, J. H: 100,-, S. S. 100,-, J. F. 10,-,
J. M: 20,-, J. P. 30,-, J. D. 50,-, J. M. 50,-, J. M.
100,-, J. H. 50,-

Za MIVO (Krištofova nedelja): M. P. 200,-,
Š. J., Šmihel 50,-

Za MIVA kolesa: Ž. Sveče 100,-, F. Č., Globas-
nica 100,-, Neimenovana žena iz Klanč 100,-

Botrstvo za Etiopijo: P. L. 42,-, F. M. 50,-, A. M.
250,-, M. J. 42,-, Milica in Janko 250,-, M. Č.-P.
250,-, C. K. 250,-

HVALA
zA VAšE MISIJonSKE dARoVE

Kdor rad deli, se mu
dobro v roki množi!  
dARoVI
od 13. 7. 2016 do 19. 9. 2016

KoRošKA PRIloGA

MISIJonSKI BoGoSloVEc

MIdhun MAThEw
VAlIyAPulInchAcKAl.....

doBRoTnIK: n. n. (ožBolT) 

Semenišče: 
The Catholic Bishop´s house,

P.B. No. 71, Kottayam -
686001, Kerala, Indija 

Veselimo se misijonskih
novomašnikov

l. AMAlAnAThAn.....
doBRoTnIcA: nEIMEnoVAnA

BIJu PAllIKIzhAKKEThIl.....
doBRoTnIcA: M. M.

FRAncIS KuRIAn..... RAyAPPAn ESAcK..... John dolEy.....

njihovo semenišče:
Bishop´ s house Miao, Miao – 792 122, Changlang District, Arunachai Pradesh, India

d o B R o T n I c A :  ž E n A I z c E l o V c A

ThoMAS JoSE PuThIyAPARAMPIl.....
doBRoTnIKI: MISIJonSKA SKuPInA

žElInJE SAnKT FRAncIScI

njegovo semenišče:  Mar Ephrem’s Minor Seminary,
Karimpan – 685602, Idukki, Manippara P.O., Kerala, Indija

NOV
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KoRošKA PRIloGA

Malgaške
pesmi v
Selah PIšE

MATEJA RIhTER

Kako ustvariti misijonsko vzdušje prav
dobro ve Malgaški zbor iz Slovenije. S
pesmimi v malgaščini so presenetili
Pedra Opeko lansko leto ob njegovem
obisku. 

Nato pa so se začela vrstiti povabila na
nastope. Na Koroško, v Šmihel, jih je že
lansko leto povabil Jože Kopeinig in prav
on jih je letos povabil še v Sele, kjer so v
nedeljo, 25. septembra, oblikovali sv. mašo
ob farnem prazniku. Malgaški zbor
sestavljajo mladi iz Slovenije, Haitija,
Argentine … in že tako poudarjajo ve-
soljnost Cerkve. V svojem nagovoru je
Andrej Saje lepo opisal, da nas misijonski
duh odpira k sočloveku – ne samo k lju-
dem na drugih celinah, ampak tudi k
našim bližnjim. Hvala Malgaškemu zboru
za njihovo pričevanje in hvala fari Sele, ki
že od nekdaj zelo podpira misijone. 

Oče treh telesnih sem otrok,
delo šlo mi  vedno je od rok.
Gnal v življenju mene vsak je rok,
nisem pa nikdar zamenjal strok.

S časom sem sinove spet dobil,
oče sem jim le duhovni bil.
Nisem gnal trobil in nič zdrobil,
da sem svoje trdo srce zbil.

Ko mladosti križ' sem pretrpel,
rade volje nove nase vzel.
Le kako bom jaz takrat vesel,
ko doma boš novo mašo pel?

Tam na daljnem vzhodu bil je vrt
vam za znanost vsem lepo odprt.
Krono spletel vam iz žlahtnih  trt
in lepo vas vodil je SANSKRT.

Novi sinovi

PIšE
doBRoTnIK

n. n. 
ožBolT

Pesem dobrotnika, ki je podprl že nekaj  misijonskih  bogoslovcev 


